Normativa Cursa Atlètica Run Run La Vall del Terri
1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
a. La dotzena edició de la Cursa Atlètica Run Run la Vall del Terri té com a objectiu
fomentar la participació i la pràctica de l’esport i l’activitat física al municipi.
b. Enguany, la cursa forma part del circuit de curses populars del Pla de l’Estany però no
disposarà d’una classificació final general ni d’una entrega de premis a causa de la
inestabilitat sanitària d’aquesta temporada.
c. L’àmbit d’actuació de la Cursa Atlètica Run Run la Vall del Terri és el mateix municipi, fet
que permetrà als participants gaudir del territori natural d’aquest.

2. NORMATIVA I REGLAMENT
La prova es regeix per la següent normativa i reglament:
a. La Cursa Atlètica Run Run la Vall del Terri tindrà un metratge de 10 quilòmetres.
b. La cursa està planificada per fer-se corrents.
c. El preu de la inscripció a la cursa i a la marxa és de 8 €.
d. És responsabilitat del participant portar l’equip i material adequat per a poder realitzar la
prova correctament, així com del seu estat físic.
e. El fet d’inscriure’s a aquesta prova, representa l’acceptació de la present normativa i
reglament.

3. CALENDARI I HORARI
La prova es realitzarà el proper 16 de maig. El punt de sortida i arribada serà a la plaça del Maig de
Cornellà del Terri.
L’horari de la prova serà el següent:
-

Recollida de dorsals: 08:30h
Finalització de la recollida de dorsals: 09:30 h.
Sortida: 10:00 h.
La sortida serà esglaonada en grups de 6 persones cada 10 segons.
El temps comença a compta un cop cada persona passa per sota l’arc de sortida.
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4. PARTICIPACIÓ, INSCRIPCIONS I DORSALS
a) Les inscripcions de la prova s’obriran el dia 27 d’abril; 20 dies abans de la prova.
b) Les inscripcions de la prova s’efectuaran a través d’una plataforma d’inscripcions.
c) Enguany no hi haurà inscripcions presencials per tal d’evitar aglomeracions.
d) La inscripció inclou el dorsal, el cronometratge, l’assegurança i una bossa amb obsequi i
avituallament.
e) Amb la inscripció els/les esportistes signen el full d’auto-responsabilitat COVID-19.
f)

El dorsal és personal i intransferible. Cal presentar un document d’identitat o algun altre
document oficial amb fotografia per retirar el dorsal. Durant la cursa, el dorsal ha de
romandre sempre visible.

g) La data límit per inscriure’s a la prova és el dijous 13 de maig a les 23:59 h.

5. CATEGORIES
Les categories convocades són les següents:
CATEGORIA
Promoció A masculí i femení

ANY DE NAIXEMENT
Fins al 2006

Promoció B masculí i femení

2005 – 2002

Sènior masculí i femení

2001 – 1981

Veterans A masculí i femení

1980 - 1971

Veterans B masculí i femení

A partir de 1970

La categoria de l’esportista vindrà determinada per l’any de naixement.

6. RESULTATS
a. El cronometratge es farà mitjançant xip. Aquest s’activarà i començarà a cronometrar
quan l’esportista passi per sota de l’arc.
b. Enguany no hi haurà premis ni reconeixements degut a la inestabilitat sanitària,
evitant possibles aglomeracions i respectant les possibles restriccions del moment.
c. El Consell Esportiu del Pla de l’Estany publicarà a la pàgina web de la cursa els resultats
de la prova el mateix dia que se celebri.
d. Totes les qüestions no previstes en la present normativa i reglament, seran resoltes
pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany. Tots els/les membres d’aquesta associació
estan qualificats per resoldre el casos no previstos o de força major.
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e. Els/les esportistes podran fer reclamacions sobre els resultats de la prova fins a 3 dies
naturals després de la publicació dels resultats.
f. Les reclamacions es faran via correu electrònic al Consell Esportiu del Pla de l’Estany a
través de l’adreça consellesportiu@ceplaestany.cat.

7. CESSIÓ DE DADES PERSONALS
Les dades que es faciliten s’incorporaran a un fitxer creat pel Consell Esportiu del Pla de l’Estany per a
portar un registre d’usuaris/es de les activitats que organitza. Podran ser cedides a entitats
asseguradores i a bancs i caixes d’estalvi amb finalitats de cobrament de la quota d’inscripció.
Entenem que, omplint la butlleta d’inscripció, ens autoritzeu a portar a terme aquest tractament.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos
al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (carrer del Noc, s/n, de Banyoles).

8. DRETS D’IMATGE
L’organització es reserva els drets d’imatge, fotografies i vídeos de les proves. Així mateix podrà
utilitzar-los per fer anuncis, relacions públiques o per qualsevol altra finalitat periodística o de
promoció de la prova i/o altres activitats organitzades des del Consell Esportiu del Pla de l’Estany.

9. ORGANITZADORS
a. La cursa només podrà ser suspesa per inclemències del temps o la situació sanitària
del moment, quan així ho determini el responsable de l’entitat organitzadora, el
veredicte del qual serà inapel·lable.
b. En el cas que la prova s’hagi de suspendre, la prova quedarà ajornada fins a una
propera data.
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10. MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE DERIVADES DE LA COVID-19
La cursa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la COVID-19:
a) Abans
-

Les infraestructures hauran estat desinfectades abans de la celebració de la prova.
El personal d’organització haurà estat prèviament format i informat de les
mesures preventives de la prova.
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants/es.
La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment, abans del tret de sortida de la
cursa.
Cal mantenir la distància de 2 m amb totes les persones que no siguin del mateix
grup de convivència.

b) Durant
-

-

Abans del tret de sortida, els/les esportistes s’hauran d’ubicar en funció del seu
ritme segons la informació dels cartells que estaran col·locats. Tanmateix, per
garantir la distància de seguretat de 2 m, els/les esportistes s’hauran de col·locar
en un dels punts marcats al terra.
La sortida serà esglaonada, caminant des del punt marcat fins a l’arc de sortida, on
s’activarà el xip i es podrà començar a córrer.
La mascareta s’haurà de dur posada fins que passin els primers 150 m i no hi hagi
gaires esportistes junts.
Està prohibit tirar la mascareta. S’ha de guardar fins a l’arribada.

c) Després
-

A l’arribada de la cursa, la mascareta serà d’ús obligatori.
Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants/es.
Cal mantenir la distància de 2m amb totes les persones que no siguin del mateix
grup de convivència.
Un cop l’esportista hagi arribat i hagi agafat l’obsequi i l’avituallament haurà
d’abandonar la zona d’arribada i evitar possibles aglomeracions.
No hi haurà servei de dutxes.

El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeracions, concentracions
massives de gent i l’acompliment de les normes per part dels participants/es.
Cal tenir en compte que degut a les circumstàncies de la COVID-19 d’aquest any, la normativa es pot
modificar en qualsevol moment per adaptar-se a les mesures de protecció.
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